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MISTROVSTVÍ SVĚTA V PETANQUE V BRNĚ
Ve dnech 5. až 7. září 2003 se konalo v Brně MS juniorů v pétanque. Bylo to poprvé, co mezinárodní
federace petanque svěřila pořadatelství zemi z bývalého východního bloku. Česká republika získala toto
ocenění jako poděkování nejen za rozvoj petanque v ČR, ale za největší rozvoj petanque ve střední a
východní Evropě. Jelikož se jednalo o akci úzce spojenou s činností našeho klubu, nemohl jsem na ni jako
zástupce petanque klubu ze severních Čech chybět. A udělal jsem dobře, i když jsem si říkal, že jsou to
junioři a ne senioři. To co jsem měl možnost vidět při hře družstev nebo při soutěži ve vystřelování,
předčilo mé očekávání. A jak MS zhodnotil šéf české asociace pro petanque Karel Dohnal?
.....Jsem hrdý na to co jsme dokázali. Po různých MS a ME jezdím už skoro 10 let. Zažil jsem už leccos, ale bez sebemenšího zaváhání mohu
zodpovědně říci, že v Brně proběhl jeden z nejlépe organizovaných a nejpřátelštějších turnajů. Se spoustou novinek, které teď vrtají hlavou všem
účastníkům. Snažil jsem se na vše dívat jak z pozice spoluorganizátora (a viděl tak logicky spoustu problémů, improvizací a zmatků) tak z pozice
vedoucího delegace, který na MS přijel z dálky. A z tohoto pohledu jsem opravdu nezaznamenal nic podstatného, co by se dalo vytknout. Od
povrchu(revoluce), přes jídlo a občerstvení, dopravu, informovanost, PC, ubytování, atmosféru (taky revoluce)až po závěrečný večírek v Boby, který
v mnohém předčil i to, co jsem zažil na MS v Monaku nebo v Portugalsku. Osobně jsem se rozloučil s každou výpravou a neslyšel nic než slova
uznání a obdivu všem, kteří pomáhali. Hlavně od Švýcarů, Němců, Belgičanů, Švédů, Francouzů a severoafričanů to potěší. Ti vždy řeknou na
rovinu co si myslí.Co mě opravdu mrzí je nezájem našich vlastních lidí. Každý jse schopen kvůli bodům do žebříčku přejet republiku sem a tam. A
když má možnost vidět doma jak se pétanque opravdu hraje, má spoustu důvodů proč nemůže. Asi tu hraje svoji roli i jedna věc. Raději se tam
neukazovat, aby si někdo neřekl, že jsem nepomohl a teď se jen jedu dívat. Sposta lidí se mi osobně svěřila s tímto myšlenkovým pochodem. Je to
škoda. Jasně, ne všichni mohou pomoci - je to přece jen těžké z druhého konce republiky. Ale nemusí se za to stydět. alespoň ne natolik, aby kvůli
tomu nepřijeli na MS. Opravdu jsem počítal, že budou plné tribuny. Kdyby přijelo tolik lidí co jezdí na Austerlitz nebo Avokádo, ale nic! Je to mé
osobní zklamání. Myslel jsem si, že tuto akci bereme jako naši společnou. A podpořit ji mohu i účastí v tribunách. Ale je to jen osobní škoda hlavně
pro ty, kteří u toho nebyli. Neviděli světové výkony ve světovém prostředí. Ještě jednou díky. Pomalu dáme dohromady fotodokumentaci a všechny
informace. Bylo by škoda to neprezentovat.
Kdo z Vás se chce o MS dozvědět více a má možnost přístupu na internet, ať si vleze na adresu ČAPEK (http://petanque.cstv.cz) nebo na adresu
http://www.petanque.cz/centrum/, kde se doví co ho zajímá. Fotografie nejen z MS najde na adrese http://www.testudo.biz/petanque/fotogalerie/.

NĚCO MÁLO O POVRCHU HŘIŠŤ
Protože se pořád potýkáme s otázkou, jaký povrch je nejvhodnější, co udělat s našimi hřišti, zda tvrdý a rovný nebo měkčí a hrbolatý, zaujala mě na
internetu diskuze k povrchu hřišť. Šlo o oficiální turnaj ČAPEKu v Lednici na zámku. Zaujaly mě výrazy „jednoduchý kutálecí terén“ a „náročnější
terén … střelba na železo …přibližování vrchem s velkou zpětnou rotací“. A to je přesně to, co jsem viděl u všech hráčů na MS juniorů v Brně.
Všichni do jednoho, ať umisťovali nebo stříleli, házeli se zpětnou rotací. Kdo měl možnost si zatrénovat s Pepou, vzpomeňte si na to, jak o tom
mluvil. I já s Petrou se od „Brna“ o to pokoušíme a můžeme říci, že to funguje. Ale chce to trénovat.
Dotaz: Co říkáte na povrch hřišť, hlavně na změnu terénu od osmifinále?
Odpověď č.1: Povrch hřišť pro základní Odpověď č.2: V parku jsou povrchy většinou
skupiny a 16-ku byl poměrně jednoduchý, tvrdé a "kutálecí". Pořadatel dobře vybral terén
stačilo poslat kouli po zemi. Naopak povrch tak, že skupiny hrály na relativně jednoduchém
před zámkem byl obtížný, byl obdobný jako terénu a osmička se pak hrála na terénech
povrch na MS žen ve Stockholmu. Zde již bylo výrazně náročnějších, které svými parametry
třeba umět přibližovat vrchem s rotací koule. odpovídaly tomu, na čem se hraje MS. Na tomto
Rovněž střelba po zemi zde nebyla možná. terénu je potřeba střílet na železo a přibližovat
Takže nám změna terénu nevadila.
vrchem s velkou zpětnou rotací. Rozhodně změna
terénu byla příjemná.

Odpověď č.3: Perfektní! Týmy se musí umět
přizpůsobit jinému terénu. Jedinou chybou
bylo, že jedno družstvo hrálo stále na jednom
hřišti. Příprava terénu asi nebyla jednoduchá.
Když jsme se přemísťovaly k zámku, bylo mi líto
Zbyňka Krupici, který byl zjevně utahaný z
rozhazování kamenů.

MURPHYHO OBECNÉ PETANQUE ZÁKONY
Zákon č. 1 - Špatné koule dělíme na dva druhy: na špatně hozené a na špatně odskočené. Špatně odskočená koule je špatně hozená.
Zákon č. 2 - Podruhé stejně hozená koule jde úplně jinou cestou než ta první.
Zákon č. 3 - V jednom turnaji stejného soupeře dvakrát neporazíš.
Zákon č. 4 - Pokud střílíš poslední koulí, určitě trefíš tu nejbližší vlastní.
Zákon č. 5 - Koule začátečníků nejčastěji odvážejí košónek ke svým zahozeným koulím.
Zákon č. 6 - Naslepo hozená koule začátečníka obvykle na několik buzarů obsadí ideální místo u košónka.
Zákon č. 7 - Opravdového střelce potěší každá dobře vystřelená koule, i když je vlastní, hlavně že to cvakne…
Zákon č. 8 - Střelecký syndrom č. 1 (rozhodovací): raději budu střílet, to bych nenaplacoval …
Střelecký syndrom č. 2 (před střelou): určitě zůstanu na carreau
Střelecký syndrom č. 3 (po střele): nechápu, jak jsem mohl minout …
Zákon č. 9 - Při tréninku vychází každý risk, v turnaji žádný.
Zákon č. 10 - Střelecká latina: „V tréninku jsem neminul ani kouli.“; „Každá druhá byla carreau.“; „Cítil jsem, že vystřelím mouše oko v letu.“

KLUBOVÉ HRÁTKY 2003

LITVÍNOVSKÁ PÉTANQUE LIGA 2003

Do klubových hrátek se zapojilo 17 hráčů. 3 hráči mají zatím odehráno
malý počet zápasů, tudíž nemohou být zařazeni do celkového pořadí.
Věřme, že se více zapojí a stihnou odehrát více zápasů. Je konec září,
počasí se pomalu ale jistě zhoršuje, blíží se konec sezony. Bylo by dobré,
aby byly odehrány všechny zápasy, tj. každý s každým jeden „mač“. Kdo
nemůže chodit pravidelně ve středu, kdy jsou tréninky, nechť se
individuálně domluví na jiném termínu s tím, s kým ještě nehrál (viz
tabulka, kterou každý obdržel e-mailem v úterý 23.9.). Takto to učinila
Alice (pondělky) a funguje to. Vítězové ve třech kategoriích (celkový
vítěz, vítěz muži mezi sebou a vítěz ženy mezi sebou) budou vyhlášení
na výroční členské schůzi klubu.

Do úvodního ročníku ligy se přihlásilo 14 hráčů. Ti byli rozděleni losem
do 2 základních skupin, kde se utká každý s každým na 1 hru do 13 bodů.
Do finálové skupiny postupují první 3 z každí skupiny. Nepostupující (2x
4 hráči) se utkají ve skupině o konečné pořadí. V obou závěrečných
skupinách se utká každý s každým. Ve finále na 2 vítězné hry do 13 bodů
v každé hře, ve skupině o pořadí na 1 hru do 13 bodů. Zápasy v obou
závěrečných skupinách se odehrají v jeden den a to v sobotu 18. října od
11 hodin na Loučkách. Zápasů je hodně a tak si přejme, aby se počasí
vyvedlo a vše bylo včas dohráno. Po odehrání posledního zápasu (cca
v 18 hodin) bude následovat krátké vyhodnocení a závěrečné slavnostní
vyhlášení výsledků LPL 2003.

VÝROČKA 2003
Protože se blíží konec letošní pétanque sezóny, je pomalu na čase bilancovat, hodnotit, chválit, plácat se po ramenou, kritizovat, hanit a trestat. To vše
a spousty dalších věcí budete moci osobně uvidět a uslyšet na historicky první výroční schůzi našeho klubu. Když vše dobře dopadne a mé plány
budou dodrženy, sejdeme se všichni společně s hosty a přáteli ve středu 17. prosince 2003 od 17 hodin v salónku restaurace Penzión Loučky. Jestli
tomu tak ve skutečnosti bude Vám dám ještě oficiálně vědět. Zatím si na tento termín nic jiného neplánujte (bude to místo tréninku).

RUŠÍM FUNKCI „OČKO“

SOUTĚŽ

Na základě zjištěných skutečností tímto ruším funkci OČKO. V praxi se
neosvědčilo chtít po jednom človíčkovi, aby byl oficiálním fotografem
klubu, a fotil a fotil a fotil. To by musel chodit pravidelně, být neustále
ve spojení a hlavně by musel neustále u sebe nosit foťák. V dnešní době
už má digifoťák více hráčů a tak ho skoro vždy někdo donese a fotí a fotí
a fotí. Jen tak dál, Vy mí poddaní.

Starosta, předseda klubu a ředitel LPL v jedné osobě vyhlašuje veřejnou
soutěž na LOGO LITVÍNOVSKÉ PÉTANQUE LIGY. Termín
odevzdání návrhů log (v ruce načrtnuté na papíře, v elektronické formě,
apod.) je do konce letošního roku, tj. do 31.12.2003. Podmínkou je
grafická a barevná nenáročnost, motiv hry pétanque (koule, košón, hráč,
atd.) a motiv (symbol) města Litvínov (znak, vlajka, panorama, atd.).

NÁCVIK HODŮ – BODUJÍCÍ HRÁČ (2/2)
HOD KLOUZANÝ NEBO KUTÁLENÝ

HOD NA POLOVIČNÍ DONÁŠKU

HOD NA DONÁŠKU

HOD S ROTACÍ

Příště: STŘÍLEJÍCÍ HRÁČ (1/2)

http://www.1lpk.unas.cz

